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Financiële richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij
een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers.
De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR
inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen
met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer.
2. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen.
Met name wordt aandacht gevraagd voor:
a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
b. een specificatie van lasten en baten per programma;
c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting;
d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen
nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden
opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
4. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer
en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet. Ook bevat dit overzicht een toelichting
waar in het doel van de reserve wordt omschreven.
5. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke
bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze
aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022.
Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als
uitgangspunt genomen te worden.
6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient
het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur van de GR.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze
te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
8. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr.
Beleidsmatige richtlijnen kaderbrief/begroting 2022 GGD West-Brabant
1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen
taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet en
de wet op de Veiligheidsregio’s. De GGD blijft alert op de rol die zij in ketenaanpakken heeft,
waarbij passende aansluiting op het lokale beleid leidend is. Voor kwetsbare burgers die
onvoldoende regie kunnen voeren levert de GGD in afstemming met ketenpartners de
benodigde bijdrage aan een adequaat vangnet.
2. De 3 in de ‘Agenda van de Toekomst’ opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling
van de Begroting 2022. De GGD zorgt er tevens voor dat in deze begroting:
a. De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het
doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten.
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b. Een overzicht is opgenomen met een uitsplitsing van de kosten van de basistaken en de
kosten van de aanvullende ambities die de GGD bovenop deze taken uitvoert.
c. Aangegeven wordt welke taak/taken – op basis van de in 2021 uitgevoerde verkenning –
mogelijk uit het basistakenpakket gehaald kunnen worden en in volgende jaren als
plusproduct kunnen worden ingekocht.
Eén van de ambities van de GGD betreft de verdere uitbouw en versterking van de preventieve
taken. Belangrijk onderdeel hiervan is het regionaal en lokaal invulling geven aan het Nationale
Preventieakkoord; dit via het maken van onderbouwde keuzes in maatregelen. In goede
samenwerking met gemeenten en lokale ketenaanpakken bouwt de GGD voort aan maatregelen
die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”.
Per 2020 is aan de GGD een structurele bijdrage van € 150.000,- toegekend voor een
beleidsintensivering op het gebied van infectieziektebestrijding. Deze extra middelen hebben een
stevige impuls aan infectieziektepreventie gegeven. Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak in
2020, vragen wij de GGD uiterst alert en paraat te zijn om een mogelijke uitbraak van een
nieuwe infectieziekte te voorkomen.
Ten behoeve van de ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft het Algemeen bestuur
ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve van € 300.000,- (vanuit het positief
resultaat 2019). In de begroting 2022 geeft u een beschrijving van deze moderniseringsslag en de
effecten hiervan plus inzicht in het verloop van deze reserve.
Per 2021 heeft het rijk de Decentrale Uitkering Uitstapprogramma Prostituees (DUUP) ingevoerd
met Tilburg als centrumgemeente voor Midden- en West-Brabant en Zeeland. In 2021 blijft de
landelijke bijdrage voor het uitstapprogramma nog gelijk aan 2020 en is ook al een gemeentelijke
bijdrage van maximaal € 150.000,- in uw begroting voor 2021 opgenomen. Vanaf 2022 is landelijk
voor West-Brabant € 40.000,- minder beschikbaar. Op basis van een evaluatie in 2021 laat u het
Algemeen bestuur een Besluit nemen over hoe het uitstapprogramma vanaf 2022 het best
gecontinueerd kan worden en in welke mate daarbij een gemeentelijke bijdrage benodigd is.
In de begroting 2021 is opgenomen dat de GGD inzet op preventie van ziekteverzuim binnen het
primair onderwijs. U zou graag de M@zl-aanpak in het PO willen invoeren en u verwacht
hiervoor extra middelen nodig te hebben. In een voorstel onderbouwt u wat de implementatie
van M@zl in het PO inhoudelijk en financieel voor gevolgen heeft en u legt dit in een te nemen
Besluit aan het Algemeen bestuur voor.

